
 

 معلومات عن لقاح كوفید١٩
January 11, 2021 

 
 نظره عامه

  .تمت الموافقة على لقاحین  كوفید ١٩من قبل الصحة الكندیة، وهما لقاح فایزر ولقاح مودرنا 
 تمت الموافقة على كال اللقاحین من قبل نظام السالمة الصارم في الصحة الكندیة. یتم اختبارها لتكون 

  .آمنة وفعالة
 ال یحمي اللقاح األشخاص الذین تم تطعیمهم فحسب، بل یحمي األشخاص المحیطین بهم. وكلما تم تطعیم 

  المزید من الناس في المجتمع المحلي، كلما كان من الصعب على الفیروس أن ینتشر
  ستكون اللقاحات  كوفید١٩ مجانیة لكل شخص في كولومبیا البریطانیة مؤهل لتلقیها 

 ال ینصح مجموعات معینة من الناس لتلقي اللقاح في هذا الوقت 
 یجري التخطیط لتوزیع اللقاح ویجري تنفیذه. ومن المقرر تطعیم المجموعات ذات األولویة من اآلن إلى

  .آذار/مارس
 ومن المقرر أن یتبع السكان عامة المجموعات ذات األولویة

 

 معلومات أكثر تفصیال

 اللقاحات سالمة  

  .الشعور بالقلق أو التردد أمر طبیعي تماما عندما یكون هناك شيء جدید 

  .لدى الصحة الكندیة عملیة موافقة شاملة للتأكد من سالمة اللقاحات 

  .ساهم توفیر الموارد االساسیة علي تطویر اللقاحات بسرعة

 تم اختبار اللقاحات في مجموعة من الناس، بما في ذلك البالغین من  مختلف األعمار بما في ذلك كبار 
  .السن، واألشخاص الذین یعانون من أمراض مزمنة ، واألشخاص من مختلف األعراق

 .بمجرد بدء استخدام اللقاح، یتم رصد السالمة والفعالیة بشكل مستمر 

  اآلثار الجانبیة 

  .بعد تلقي اللقاحات، یصاب بعض األشخاص بآثار جانبیة قصیرة األجل خفیفة إلى معتدلة 

  :وتشمل اآلثار الجانبیة 

 خفیفة إلى معتدلة التعب وفي بعض الحاالت قشعریرة 

 ألم أو تورم في موقع الحقن 



 صداع أو ألم المفاصل 

  .هذه كلها آثار جانبیة طبیعیة، وقد تبدو مثل تلك التي شهدت بعد الحصول على حقنة اإلنفلونزا 

 ینصح الناس التي لدیها حساسیة من أي مكون من المكونات المستخدمة في اللقاحات بعدم تلقي اللقاح
  في هذا الوقت

 من المستحسن أن أولئك الذین یعانون من مختلف انواع الحساسیة سواء من اللقاحات او األدویة او من 

 .الطعام للتحدث مع أخصائي الرعایة الصحیة قبل الحصول على تطعیم

  .األطفال، الحوامل، والناس الذین یعانون من امراض المناعة

 ال یتم اعتماد أي من اللقاحین لالستخدام في األطفال والحوامل. ال ینصح بالحصول على اللقاحات في هذا 
  .الوقت

 ال یجب اعطاء اللقاح  في هذا الوقت لألشخاص الذین یعانون من ظروف صحیة أو الذین یخضعون
  .لعالجات معینة

 بالنسبة لبعض األشخاص في هذه المجموعات، قد تفوق فائدة تلقي اللقاح المخاطر. من المستحسن أن 
 تتحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة المهنیة التخاذ قرار بشأن الحصول على التطعیم

 توزیع اللقاحات والتكلفة

 وسترتب الصحة العامة لتلقیح الفئات ذات األولویة. . ال یلزم اتخاذ إجراء من جانبكم

 من كانون األول/دیسمبر 2020 إلى شباط/فبرایر 2021، تشمل المجموعات األولى التي تم تطعیمها 
 العمال والمقیمین في مساكن الرعایة الطویلة األجل أو السكنیة التي تقدم المساعدة، والعاملین في مجال

 .الرعایة الصحیة في الخطوط األمامیة، والمجتمعات النائیة للسكان األصلیین

من شباط/فبرایر إلى آذار/مارس، سیتوسع برنامج التحصین لیشمل كبار السن في المجتمعات المحلیة ( 
 85+)، وكبار السن من السكان األصلیین (65+) والمسنین، واألشخاص الذین ال بیوت لهم أو

 یستخدمون المالجئ، والمرافق اإلصالحیة في المقاطعات، والبالغین في دور المجموعات أو الرعایة
 السكنیة الخاصة بالصحة العقلیة، ومتلقي الدعم المنزلي الطویل األجل والموظفین، وموظفي

 المستشفیات، واألشخاص الذین ال مأوى لهم أو یستخدمون المالجئ، والمرافق اإلصالحیة في المقاطعات،
 والبالغین في دور المجموعات أو الرعایة السكنیة الخاصة بالصحة العقلیة، ومتلقي الدعم المنزلي الطویل

 األجل والموظفین، وموظفي المستشفیات، واألشخاص من األطباء العامین في المجتمعات المحلیة،
 واألخصائیین الطبیین، وغیرهم من المجتمعات المحلیة للسكان األصلیین

 بعد جمیع الفئات ذات األولویة، یمكن لجمیع سكان كولومبیا البریطانیة الذین یوصى بتلقیحهم الحصول 
 .على اللقاحات

 كل من یوصى به للحصول على اللقاح  كوفید ١٩سیحصل على اللقاح بحلول نهایة عام 2021.  ال یلزم 
  .اتخاذ إجراء من جانبكم



  .سوف تكون اللقاحات  كوفید ١٩ مجانیة ألي شخص یوصى بتلقیها 

 یجب علي جمیع األشخاص األلتزام بكل توصیات مكتب الصحة العام ، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا
  .اللقاح كوفید ١٩ أم ال

 .ما زلنا نتعلم كیف تستجیب أجهزتنا المناعیة وإلى متى تستمر المناعة بعد الحصول على اللقاح 

  .على الرغم من أن بعض الناس سوف یتلقون اللقاح قریبا، فإنه ال یزال من المهم اتباع أوامر الصحة العامة

 غسل یدیك بانتظام 

 ممارسة التباعد االجتماعي 

 ارتداء قناع الوجة

 البقاء في المنزل عندما تشعر بالمرض
 
 

 تم تجمیع المعلومات الواردة من موقعي BCCDC و Health Canada. للحصول على معلومات مفصلة حول
 COVID-19 واللقاح من مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك ومن هذه المصادر الموثوقة  اضغط علي الرابط

 
  
BCCDC: 
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/covid-19-vacc
ination-at-a-glance 
 
Health Canada: 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/dr
ugs-vaccines-treatments/vaccines.html 
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